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Voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorlezen en zelf lezen
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de
bibliotheek waar een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken
zijn er ook tijdschriften te vinden. Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een
aanbod.
Naast leesboeken zijn er ook informatieve boeken te vinden over allerlei
onderwerpen. Ook zijn er stripboeken, gedichtenbundels en tijdschriften te leen.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!

--------------------------------------------------------------------------------------Beginnen met lezen in groep 3!
Zit je kind in groep 3, dan begint het zo langzamerhand al wat te
lezen. Welke boeken zijn nu geschikt voor deze kinderen?
In de bibliotheek vind je een kast met eerste leesboekjes, die nog
weer zijn onderverdeeld in verschillende niveaus.
Wat betekenen nu al die etiketten?
De eerste leesboekjes hebben een aanduiding met een letter E
(eerste leesboekje). Hierbinnen is de volgende indeling gemaakt:
S – Start

→

M3 – Midden groep 3 →

E3 – Eind groep 3

→

M4 – Midden groep 4 →

deze boekjes kunnen de meeste kinderen na
drie maanden leesonderwijs lezen
Na ongeveer 5 maanden
leesonderwijs zijn deze boekjes
geschikt
De aanduiding geeft al aan wanneer
kinderen met deze boekjes vooruit
kunnen
Dit is het laatste niveau dat een
aparte aanduiding heeft in de
Bibliotheek

Kunnen kinderen dit lezen, dan kunnen ze terecht bij de
gewone A-boeken. De A staat voor ongeveer 6 tot 9 jaar.
Natuurlijk is niet elk kind gelijk en betekent het ook niet dat een
kind niet anders mag lezen/lenen. Het allerbelangrijkst is dat het
kind plezier heeft in lezen en het boek dus leuk vindt. Een
handige regel om een boek te kiezen dat niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test.
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Lekker lezen
Onderbouw

Onderbouw

Kom naar huis – John Bond
Klein konijn heeft
ontzettend veel zin om
in de tuin te
kamperen.
Maar eerst moet hij
daarvoor nog wel wat
spullen halen.
Onderweg raakt hij het een en ander
kwijt. En breekt er een hevig onweer los.

Pas op voor die koe! – Carlo Peeters
& Susanne Kolster
Paps mist een koe. Ze
loopt vast nog in de
wei. Gijs en Saar gaan
naar de koe. Ze wil
niet weg uit de wei.
Met woordspelletjes en
een strip.

Middenbouw

Middenbouw

Noedel de Doedel – Jonathan Meres Bureau Speurneus en de
Boekenmaffia –
Jozua Douglas
De klas van meester Rik
krijgt een nieuw
klasgenootje: het jonge
hondje Noedel. Wanneer
de kinderen op
schoolreisje naar het
strand gaan, mag
Noedel ook mee. Maar is
dat wel zo handig?

Meneer de Bruin wil dat
zijn zoon Lev een
beroemde
superdetective wordt.
Als een moord in de
bibliotheek wordt
gepleegd en de
bibliothecaris Sjaak
Schreef wordt verdacht, wil hij dat Lev
zijn onschuld bewijst Maar dan wordt
meneer de Bruin zelf gearresteerd.

Bovenbouw

Bovenbouw

Altijd vluchten – Christine
Linneweever
1820. Met een zieke
moeder en een vader
die het geld opzuipt, is
het leven voor Andries
(12) niet makkelijk. Hij
hoopt dat het beter zal
gaan in de kolonie in
Drenthe. Maar vlak voor
hun vertrek overlijdt zijn
moeder. En het leven in Frederiksoord is
zwaar. Misschien kunnen ze beter
vluchten?

Terry Dentons echt seriues geweldige
gids voor alles – Terry
Denton
Wil je meer weten over
van alles?In dit boek
lees je over het heelal,
de aarde, het leven
op aarde, het
menselijk lichaam en
over alle toffe dingen
die mensen hebben
uitgevonden.
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